
De to første øvelse gjennomføres som ett supersett.
Øvelse 2 og 3 utføres som et nytt supersett. 

Gjennomfør øvelse 1 og 2 uten stopp og gjenta 4 ganger før du går videre til supersett 2.

Gjennomfør øvelse 3 og 4 uten stopp og gjenta 4 ganger før du går videre til supersett 3.

Gjennomfør øvelse 5 og 6 uten stopp og gjenta 4 ganger.

 
 

1. Push-up
Stå på føtter og hender med en strak fiksert kropp. Ha mer enn skulderbreddes
avstand mellom hendene. Senk kroppen ned mot gulvet og press tilbake, uten å
knekke i hoften.
Sett: 4 , Reps: 15

 
 

2. Dips på en benk
Støtt deg mot benken med ca. skulderbreddes grep. Kroppen holdes tilnærmet
strak slik at kun hælene er i gulvet. Bøy i albuen og senk kroppen ned mot gulvet.
Press opp igjen.
Sett: 4 , Reps: 15

 
3. Hoppende knebøy
Start i en stående posisjon. Bøy så i knærne og berør bakken med hendene.
Hopp opp med maksimal kraft fra knebøyposisjonen og strekk armene opp over
hodet.
Sett: 4 , Reps: 15

 
 

4. Mountain climber
Start i en push-ups posisjon. Hold mage og rygg stabil, mens du trekker kneet
opp til albuen før du fører foten tilbake til startposisjon. Jobb med annenhvert
ben.
Sett: 4 , Reps: 15

 
 

5. Sit up m/kneløft
Sitt på gulvet med hendene bak hodet. Løft benene så vidt opp fra gulvet og legg
deg skrått bakover slik at du finner balansen. Trekk vekselvis motsatt kne og
albue mot hverandre.
Sett: 4 , Reps: 15

 
6. Planken på albuer og tær
Stå på tær og albuer og finn nøytralstillingen av ryggen og bekken. Lag "flat
mage" og stå i denne posisjonen i 10-15 sek.
Sett: 4 , Varighet: 30 sek
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